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Plekken om tot rust te komen zĳn een essentieel
onderdeel van een gezonde stad.Met de vele opgaven
in steden, de snelle veranderingen, toenemende
verdichting en druk op de publieke ruimte is het
belangrĳk samen met mensen een goede balans te
vinden en behouden tussen rust en reuring.

Rust ervaren in de leefomgeving is niet voor iedereen
hetzelfde en hangt ook sterk af van de omgevings-
factoren op een plek. Om meer inzicht te krĳgen in
rustbeleving en de relatie tussen rustbeleving en
kenmerken van een plek, doet de gemeente
Amersfoort in partnerschap met Provincie Utrecht een
pilot op drie locaties.

Fase 1 van de pilot bestaat uit een onderzoek naar de
definitie van rust vanuit verschillende menspers-
pectieven en eigenschappen van mensen (persona’s),
onderzoek naar de relatie tussen behoeften van
mensen in de leefomgeving (beleefkaarten) en een
analyse van kansen voor verbetering (opgaven-
kaarten).

Dit boekje vat het proces van de eerste fase samen en
toont de drie producten die deze fase van het
onderzoek opleverden.
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Een persona is een fictieve karakterbeschrĳving van
een persoon, die een groep mensen representeert. De
persona’s voor de Stille Stad Amersfoort zĳn opgesteld
op basis van 34 interviewsmet bewoners, professionals
en andere betrokkenen bĳ de gebiden De Horsten,
Liendert, Het Waterwingebied, Soesterkwartier en De
Wagenwerkplaats.

De persona’s beschrĳven houding & gedrag,
levensdoelen, pains en gains in het algemeen en pains
en gains voor de rustbeleving.

Door de bril van persona’s ontstaat een andere kĳk op
rustbeleving en de eisen waar de leefomgeving aan
moet voldoen. In dit onderzoek is daarvoor een
koppeling gemaakt tussen de opgaven in de
onderzoeksgebieden (zie vanaf pagina 8) en de
persona’s.

Persona’s helpen tot slot ook om vanuit een andere
invalshoek in gesprek te gaan. Zo ontstaat de
mogelĳkheid tot een ander, diepgaander gesprek over
rust.

PERSONA’S

‘’Ik vind sociale
contacten belangrĳk
omdat ze me afleiden

van de dagelĳkse sleur.’’
Naam Meike

Passies Op avontuur

Werk Studeert

• Woont in het centrum van
Amersfoort

• Studeert
communicatiewetenschappen

• Is druk met haar studie en haar
bĳbaan, al krĳgt ze van beide
weinig voldoening en tevredenheid

• In haar vrĳe tĳd gaat ze naar
festivals, pakt ze een terrasje of op
avontuur

De Sociale Rustzoeker
Persona

HOUDING & GEDRAG

PAINS ALGEMEEN

PAINS RUSTIGE PLEKKEN

GAINS ALGEMEEN

GAINS RUSTIGE PLEKKEN

LEVENSDOELEN

• Op zoek naar verbinding en duurzame
sociale contacten

• Samen is fijner dan alleen
• Sociale contacten als afleiding van het

dagelĳks leven en verveling
• Sociale setting is belangrĳker dan de

specifieke locatie

• Ze vindt het vervelend als andere mensen
geen tĳd hebben om af te spreken

• Te lang alleen thuis zitten zonder afleiding
• Een sociale blunder maken of in een

ongemakkelĳke sociale situatie belanden

• Als mensen door haar ’’bubbel’’ heen
komen.

• Te harde, storende geluiden uit de
omgeving, bĳvoorbeeld huilende
kinderen en verkeerde of te harde muziek
van anderen

• Niet genoeg plek om te zitten

• Kunnen rekenen op anderen
• Sociale contacten dichtbĳ huis hebben,

zodat het makkelĳker wordt om wat te
gaan doen (ook zonder af te spreken)

• Wanneer het leven afwisselend is
• Gezellige kleine buurtwinkeltjes om in te

struinen
• Een plek om de hoek waar ze een

goedkope daghap kan halen

• Gelegenheid en plek om samen te komen
• Er is gelegenheid om wat te eten of te

drinken
• Er is genoeg ruimte om samen te komen

en te zitten, op bĳvoorbeeld een bankje of
aan picknicktafels.

• Er is wat te zien in de omgeving. Je kunt
ver kĳken en naar mensen kĳken.

• Er is iets om samen te doen, zoals
terrasjes, een bioscoop of een
voetbalveldje.

• De plek is goed bereikbaar met de fiets of
het OV

• Vrĳe tĳd zo invullen dat het leidt tot
ontspanning en genieten

• Leuke dingen doen buitenshuis
• Wil graag als positief persoon gezien

worden
• Studie afronden en beginnen met werken

Persona’s ontwikkelen: het proces
Om de behoeften van bewoners als het gaat om rustbeleving goed te kunnen
begrĳpen zĳn personakaarten ontwikkeld. Hiervoor werden de volgende
processtappen doorlopen:

1. Oriënterende gesprekken met professionals en maatschappelĳke ondernemers die
actief of woonachtig zĳn in de onderzoeksgebieden.

2. Online diepte-interviews met bewoners van Liendert, De Horsten, Soesterkwartier
en de Wagenwerkplaats en gebruikers van Het Waterwingebied.

3. Straatinterviews op locatie. Op deze manier kregen ook moeilĳker te bereiken
bewoners een stem in het onderzoek.

4. De output van alle gesprekken is per persoon vastgelegd in een profiel.
5. Vervolgens zĳn tĳdens een eerste brainstormsessie de meest voorkomende en

opvallende gegevens uit de interviews verzameld en gerangschikt.
6. Hiermee zĳn de eerste vier prototype persona’s gemaakt. Tĳdens een volgende

brainstormsessie zĳn deze prototypes geëvalueerd en uitgebreid tot de complete
set van 9 personas. Deze zĳn vervolgens uitgewerkt in personakaarten.

7. Ten slotte is alle verzamelde informatie besproken met de kerngroep en zĳn er waar
nodig kleine toevoegingen en wĳzigingen gedaan.

8. Alle verzamelde informatie tĳdens stap 1 tot en met 3 is bovendien verwerkt in de
kaarten (zie vanaf pagina 8).

Het resultaat zĳn de volgende 9 personakaarten.



‘’Ik vind het belangrĳk
dat kinderen gehoord

worden, daarom zit ik in
de Kinderwĳkraad’

Naam Roxanne

Passies Spelen in de buurt

• Woont in een huurhuis in De
Horsten

• Heeft drie broers, een papa en een
mama, ook oma woont dichtbĳ

• Zit in de Kinderwĳkraad, waarvoor
ze gekozen door andere kinderen
op haar school

• Ze hoopt dat de burgemeester de
kinderwĳkraad gaat helpen de
buurt beter te maken

De Spelende Rustzoeker
Persona

HOUDING & GEDRAG

PAINS ALGEMEEN

OVER RUST ZOEKEN

GAINS ALGEMEEN

LEVENSDOELEN

• Wil graag een goed voorbeeld zĳn
• Wil samen met andere kinderen iets

goeds doen
• Plichtsgetrouw

• Verkeersonveiligheid met name oversteek
naar school

• Vuil op straat / vieze omgeving

Roxanne speelt het liefst met vrienden en vriendinnetjes in de buurt. Als het gaat over rust dan moet
ze daar goed over nadenken. Dan bedenkt ze dat ze een ritueel heeft. Bĳna iedere dag maakt ze
een wandeling met haar moeder door Het Waterwingebied. De wandeling eindigt bĳ oma thuis,
waar ze een kop thee drinken. Daarna wandelen ze weer naar huis. Ook als ze alleen is dan gaat ze
weleens naar 'het meertje' dat achter de flat ligt in Het Waterwingebied. Vanaf de kant vindt ze het
fijn om over het water uit te kĳken.

• Spreiding van leuke speelplekken over de
hele wĳk (niet alleen in eigen buurt)

• Leuke speeltoestellen, zoals schommels,
kabelbaan, hoge netten bĳ voetbalvelden
zodat de bal niet wegraakt.

• Gezien en gehoord worden
• Invloed hebben
• Samen met anderen de buurt

schoonhouden
• Burgemeester gaat helpen bĳ de

voorstellen die de kinderen van de Jeugd
wĳkraad hebben (zebrapad, voorstellen
voor speeltoestellen)

“Rust vind je door je te
verbinden met mensen
die hetzelfde zoeken als

jĳ.”

Naam Jennifer

Passies Fotografie

Werk Cultureel ondernemer

• Woont in Liendert, in een huurhuis
• Weduwe van Huub, moeder van 2

volwassen kinderen en oma van 2
kleinkinderen

• Bezoekt en organiseert culturele
evenementen, waar ze fotografeert

• Ze ziet zichzelf als een spiritueel
persoon

De Creatieve Idealist
Persona

HOUDING & GEDRAG

PAINS ALGEMEEN

PAINS RUSTIGE PLEKKEN

GAINS ALGEMEEN

GAINS RUSTIGE PLEKKEN

LEVENSDOELEN

• Nieuwsgierig
• Brutaal
• Ondernemend
• Optimistisch
• Flexibel
• Laat niet over zich heen lopen
• Neemt het heft in eigen handen

• Een overheid die van alles bedenkt zonder
naar het geheel en de impact van
ingrepen te kĳken

• Een publieke plek die maar één functie
heeft, die je niet op een andere manier
kunt gebruiken (dan brengt zo’n plek nooit
mensen samen)

• Dat het overal steeds drukker wordt in de
stad, de publieke ruimte, de parken

• Drukke verkeerswegen die rustige
plekken, zoals parken, doorsnĳden

• Mensen die plekken vervuilen of dingen
stuk maken

• Cultuur als platform en manier om balans
te creëren tussen rust en reuring

• Parels in de stad, daar waar je verrast
wordt en waar een bĳzondere ontmoeting
plaats kan vinden of je een bĳzondere
ervaring hebt

• Cultuur gekoppeld aan de identiteit van
een plek (bv. de fluisterkuil in het
Waterwingebied)

• Plekken die kleurrĳk zĳn, vooral van
bloemen en andere kleurrĳke natuur

• Mooie elementen, zoals kunst en erfgoed
• Natuurlĳke elementen, zoals geur, wind en

de wolken
• Rust in de eigen buurt (of op z’n minst de

eigen woning), het mag er zelfs een beetje
saai zĳn

• Culturele dingen organiseren die mensen
aan het denken zetten

• Mensen samenbrengen op bĳzondere
plekken

• Ze wil iets minder activist zĳn, iets minder
voorop lopen

'De maatschappĳ is te
jachtig. Als het zo

doorgaat, gaat het mis.’

Naam Paulus

Passies Christelĳk geloof

Werk Coördinator bĳ lokale
vereniging

• Woont al 20 jaar in Liendert
• Getrouwd en twee kinderen, die op

zichzelf wonen
• Houdt van Amersfoort, vanwege de

centrale ligging en de natuur
binnen loopbereik

De Natuurliefhebber
Persona

HOUDING & GEDRAG

PAINS ALGEMEEN

PAINS RUSTIGE PLEKKEN

GAINS ALGEMEEN

GAINS RUSTIGE PLEKKEN

LEVENSDOELEN

• Graag actief bezig
• Behoefte aan bezinning: de basis

daarvoor ligt voor hem in de natuur
• Overtuiging dat iedereen zorgvuldig moet

omgaan met de omgeving; als mensen
dat niet doen wordt hĳ boos

• Houdt van mĳmeren en genieten
• Alle seizoenen en weertypen vindt hĳ fijn

• De snel groeiende stad, wat ten koste gaat
van landschap en natuur

• Autoverkeer & lawaai
• Plekken en dingen die te georganiseerd

en te gereguleerd zĳn
• Plekken die aangeharkt zĳn en daardoor

onecht voelen
• Versteende plekken
• Medemensen die ongeïnteresseerd zĳn of

die asociale omgaan met de omgeving, dit
geldt vooral voor de natuur

• Steeds minder groen & bomen in de
leefomgeving

• Wanneer er teveel aandacht uitgaat naar
de parken en te weinig naar groen in de
straten

• Als er geen goede routes naar het
buitengebied zĳn

• Overgeprogrammeerd groen, met BBQ’s,
feestjes, waar gefietst wordt, etc.

• Dingen doen (zoals werk) die echt bĳ je
passen

• Ruimte ervaren: letterlĳk door op een plek
te zĳn met ruimte (liefst een eigen plek) en
figuurlĳk door je eigen invulling te kunnen
geven

• Het landschap beleven
• Een beperkt aantal mensen om je heen

hebben
• Vrĳheid voelen

• Echte natuur in de stad
• Vogelgeluiden en andere natuurgeluiden
• Veel bomen en open water
• Bankjes op plekken waar niet teveel

mensen komen
• De geur van natte bladeren en pas

gemaaid gras
• Slow-paden, waar je in relatieve

afzondering, omgeven door de natuur
kunt wandelen

• Routes vanuit de buurt en de wĳk naar het
landschap rondom de stad

• Ook groene straten, groen dichtbĳ huis

• Duurzaamheid en belang van groen
overdragen in de maatschappĳ

• Gezond zĳn en gezond voelen
• Ontspanning door in verbinding met

natuur & landschap te staan
• Terug naar een meer basic leven

"Bewegen brengt je
geest tot rust"

Naam Peter

Passies Fietsen & reizen

Werk Adviseur innovatie
& techniek

• Onlangs verhuisd van Schothorst
naar de Soesterhof

• Getrouwd en heeft drie kinderen
die naar de middelbare school
gaan.

• Loopt vaak met de hond
• Heeft een actief sociaal leven

De Bewegende Rustzoeker
Persona

HOUDING & GEDRAG

PAINS ALGEMEEN

PAINS RUSTIGE PLEKKEN

GAINS ALGEMEEN

GAINS RUSTIGE PLEKKEN

LEVENSDOELEN

• Zoekt rust in de omgeving, want thuis is
het vaak druk

• Hĳ heeft een drukke baan en sociaal leven.
Als hĳ actief is kan hĳ zĳn hoofd leeg
maken

• Van stilzitten komt hĳ niet tot rust

• Mensen houden geen rekening met elkaar
en met hun omgeving

• Een prikkelarme omgeving
• Niet passende / menselĳke geluiden of

geuren
• Als plekken of routes te druk zĳn
• Als er niet genoeg parkeergelegenheid is
• De omgeving is niet meer interessant

genoeg, niet meer wild genoeg. Er zĳn te
veel regels. Te veel gemaakte orde

• Routes lopen niet door of de verbinding
naar de routes is niet goed (bĳvoorbeeld
naar de groengordel in het
Soesterkwartier of naar bosgebied
Birkhoven)

• Hard werken en er dan even tussenuit
• Wandelen, fietsen of hardlopen
• Sociale contacten en verbinding met de

omgeving

• Fiets, wandel en hardlooprondjes zĳn lang
genoeg

• De plek of route is niet te rustig
(unheimisch), maar ook niet te druk

• Blootgesteld worden aan de elementen.
Weer & wind horen er bĳ en zĳn mooi en
bĳzonder.

• De omgeving is divers en verrassend. Er is
wat te beleven

• Er zĳn groene verbindingen tussen groene
plekken

• Geluiden / geuren die passen in de
omgeving zĳn welkom, bĳvoorbeeld
vogels of de geur van mest naast een
boerderĳ

• Rust vinden met een vertrouwd persoon of
met de hond

• De hond mag los

• Balans vinden tussen een druk leven en
voldoende rust en genieten

• Nieuwe dingen ontdekken
• Goed zorgen voor de omgeving, zowel op

sociaal gebied als de natuur.



“Met mĳn handen in de
grond voel ik geen

stress.”

Naam Hamide en vriendinnen

Passies Werken in de moestuin

• Wonen in De Horsten
• Werken een aantal keren in de week

in de buurtmoestuin
• Ze huren een klein stukje grond van

de moestuinvereniging, iedereen in
de buurt kan zich aanmelden (er is
een wachtlĳst)

• Hamide is voorzitter geweest van
de vereniging, maar door drukte
lukt dat nu niet meer

DeMoestuindames
Persona

HOUDING & GEDRAG

PAINS RUSTIGE PLEKKEN GAINS RUSTIGE PLEKKEN

LEVENSDOELEN

• Sociaal contact is een eerste
levensbehoefte

• Samen eten en samen delen
• Je heel rĳk voelen door zelf voedsel te

verbouwen: geef iedereen een stukje
grond voor een moestuin en dan is er
geen oorlog meer

• Je niet welkom voelen
• Als er geen contact is tussen de

moestuingebruikers
• Als de drukte en stress van thuis je niet

achtervolgd naar de moestuin
• Als er niet gedeeld kan worden

• Een eigen buitenplekje hebben
• Reden hebben om buiten te komen
• Wanneer er stress ontstaat, de plek is juist

om te ontstressen, even tĳd voor jezelf te
hebben

• Geur van kruiden
• Je heel rĳk voelen door zelf voedsel te

verbouwen

• Zorg voor familie en elkaar, helpen waar je
dat kunt

• Leren over voedsel en voedsel verbouwen

‘’De mouwen
opstropen en gaan!’’

Naam Jaap

Passies Tuinieren en verbinden

Werk Tuinier en klusjesman

• Woont al 25 jaar in het
Soesterkwartier

• Getrouwd en heeft 2 kinderen, die
op zichzelf wonen

• Had vroeger een drukke baan als IT-
er, maar heeft bewust gekozen voor
een rustiger leven

• In zĳn werk zoekt hĳ balans tussen
mensen helpen die het nodig
hebben en rondkomen

De Handarbeider
Persona

HOUDING & GEDRAG

PAINS ALGEMEEN

PAINS RUSTIGE PLEKKEN

GAINS ALGEMEEN

GAINS RUSTIGE PLEKKEN

LEVENSDOELEN

• Door fysiek met zĳn handen hard te
werken ervaart hĳ mentale rust

• Blĳ met wat hĳ heeft!
• Mensen moeten back to basic, we moeten

consuminderen
• Hĳ werkt graag samen
• Hĳ wil graag zĳn kennis doorgeven

• De wĳk is niet groen genoeg
• Mensen zien de waarde van bestaande

materialen niet meer in en gooien alles
weg

• De maatschappĳ heeft een te hoog tempo
• Er zĳn te veel meningen en geklaag

waardoor ideeën soms niet mogelĳk zĳn
• Er is weinig mogelĳkheid voor eigen

initiatief doordat er veel regels zĳn vanuit
de gemeente

• Er is geen fysieke ruimte beschikbaar als
huur of koop als buitenwerkplaats om
rustig te werken

• Alles is collectief en soms wil ik ook een
eigen plekje waar ik even niet hoef te
praten

• Steeds meer natuur verdwĳnt, de stad
versteend

• Speelgelegenheden voor kinderen is te
fantasieloos / af

• Kinderen worden teruggefloten als ze
spelen met natuurlĳke elementen bv
klimmen in bomen en boomhutten maken

• Bezig zĳn met creativiteit, oa. fotograferen
• Eigen behoeften voorop zetten
• Samen met familie & vrienden zĳn
• Waardering krĳgen voor zĳn werk
• Het resultaat / de oogst zien
• Kennis doorgeven, mensen helpen
• De gemeente helpt mogelĳk te maken

• Plekken die inspireren of met eigen ruimte
om bezig te kunnen zĳn

• bĳvoorbeeld met fotograferen, tuinieren,
timmeren, hout hakken

• Geluid van de vogels & ritselende
bladeren

• Bĳzondere plekken bezoeken en
vastleggen

• Rust vinden samen met anderen. Een plek
hebben om elkaar te ontmoeten: een
bankje om samen te zitten na het werk.

• Dicht bĳ huis, lokaal. Met de bakfiets te
bereiken.

• Moestuin, fruitbomen, voedselbos,
• Hout, zand, steentjes, grote bomen etc,

voor kinderen om mee te spelen en
fantasie te gebruiken, hutten te bouwen
etc.

• De regie in eigen handen houden
• Een sociale onderneming opzetten in zĳn

buurt
• Blĳvende waarde creëren
• Natuurlĳke materialen hergebruiken en

mooie nieuwe functies geven
• Tĳd besteden aan leuke dingen met een

passie

“Zelfs van teveel geur
wordt ik onrustig,

want geur roept vaak
herinneringen op.”

Naam Mischa

Passies Wandelen

Werk Onbetaald werk

• Woont al 30 jaar in Amersfoort in
een eenpersoonshuis

• Alleenstaand met een dochter van
20 jaar

• Als vrĳwilliger kookt hĳ voor
ouderen, is vertaler en en werkt in
de bibliotheek

• Omschrĳft zichzelf als hoogsensitief

De Stiltezoeker
Persona

HOUDING & GEDRAG

PAINS ALGEMEEN

PAINS RUSTIGE PLEKKEN

GAINS ALGEMEEN

GAINS RUSTIGE PLEKKEN

LEVENSDOELEN

• Echte rust vind je alleen in je hoofd
• Hĳ verlangt er daarom ook naar in het hier

en nu te leven
• Een plek die hem helpt tot rust te komen

is in het bos, als hĳ alleen is
• Omgevingsgeluid, zoals het geluid van de

trein, daar kan hĳ relatief goed aan
wennen

• Zich zorgen maken om zĳn persoonlĳke
situatie, zowel financieel als emotioneel

• Wanneer zich teveel faciliteiten en functies
in groengebieden bevinden waardoor er
veel mensen komen

• Onnodige extra wegen en verharding, die
de beleving van de natuur verminderen

• Geluiden van autoverkeer, maar ook
andere harde geluiden

• Plekken waar te weinig bomen zĳn, juist
omdat bomen een gevoel van beschutting
bieden

• Te weinig groene plekjes in de directe
leefomgeving, teveel verharding

• Te weinig bankjes op relatief stille plekken
om even te zitten

• Harde geluiden, met name kinderen die
teveel gillen, daarom vermĳdt hĳ
speeltuinen

• Huurverlaging, zodat de maandelĳkse
lasten draaglĳker worden

• Familie (vooral ouders) dichtbĳ hebben,
zodat het makkelĳker wordt om hen te
bezoeken

• Uitzicht hebben op boomtoppen vanuit
het huis, omdat dit een gevoel van
beschutting geeft

• Elkaar kennen en helpen in de buurt, zoals
de buren

• Autoluwe straten en dan specifiek
winkelstraten, zodat de omgeving
prettiger wordt

• Een grote vĳver met zitplekken eromheen
• Plekken met zo weinig mogelĳk prikkels,

zodat het lukt om rust te vinden in je hoofd
• Plekken met zo weinig geluid dat het lukt

om er een boek te lezen
• Natuurgeluiden die passen bĳ de plek,

zoals het geritsel van bomen en vogels, of
geluiden van dieren

• Variatie in het ‘groen’ in het landschap
• Toegankelĳke en prettige routes naar het

landschap buiten de stad
• Minder drukte in het bos

• Voor de ander zorgen, zowel familie als
vrienden als buren

• Zulk werk hebben dat het voelt als een
hobby

• Een stabiel en rustig leven leiden

"Ik heb echt elke dag
een moment voor
mezelf nodig ."

Naam Faisha

Passies Geloof en sociaal contact

Werk Beleidsadviseur

• Woont nu 15 jaar in Nederland,
waarvan ruim 6 jaar in De Horsten

• Getrouwd en heeft twee kleine
kinderen, waarvan één nog baby is

• Zelfstandigheid en
onafhankelĳkheid vindt ze
belangrĳk, daarom wil ze eigen
inkomen hebben

DeMe-Time zoeker
Persona

HOUDING & GEDRAG

PAINS ALGEMEEN

PAINS RUSTIGE PLEKKEN

GAINS ALGEMEEN

GAINS RUSTIGE PLEKKEN

LEVENSDOELEN

• Trots op zelfstandigheid
• Chronisch druk en daardoor moe, mede

door de zorg voor de kinderen naast het
werk

• Bewust over zichzelf
• Sociaal betrokken maar ervaart ook de

druk van sociale verplichtingen
• Emancipatie is belangrĳk

• Geluidsoverlast flat
• Druk gezin
• Combineren van sociaal / werk / gezin
• Veel verplichtingen
• Weinig controle over de situatie waarin ze

woont
• Veel verantwoordelĳkheid

• Loslopende honden (is ze bang voor)
• Te druk met mensen - moet ze

voortdurend mee praten
• Gillende kinderen - geluid
• De inrichting rond haar huis heeft focus op

kinderen
• Herrie van de weg, de containers,

pratende mensen (je hoort echt alles)

• Verschillende opties voor Me-time
• Oppas
• Sociaal netwerk
• Geluidsluwe plek dichtbĳ om te

ontsnappen aan de herrie uit de flat
• Betere geluidsisolatie
• Tussen 08.00-12.00 uur als de kinderen op

school zĳn

• Variatie voor me-time (dus bv ook cafeetje)
• Dit ook dichtbĳ huis hebben op

loopafstand
• Looproutes zonder drempels / rechtdoor

(ook om hard te lopen)
• Vrouwvriendelĳke plekken en sfeer
• Schaduwplekken (niet te warm)

• Verhuizen naar een rustigere plek
• Kinderen goed opvoeden en op weg

helpen in de maatschappĳ
• De Nederlandse taal perfectioneren
• Een voorbeeld zĳn voor anderen



Onderzoek op drie plekken in Amersfoort

De Horsten & Het Waterwingebied

Wagenwerkplaats en Soesterkwartier

Onderzoek de Stille Stad Amersfoort spitste zich toe op drie gebieden: de Horsten, Het
Waterwingebied en Soesterkwartier. Hieronder volgt een korte toelichting op de keuze per
gebied.

De interviews van waaruit de persona’s zĳn opgesteld,
vormden ook de input voor een drietal kaarten per
gebied.

• een kaart met de belangrĳkste observaties in de
gebieden

• een belevingskaart met de verhalen van mensen
die gebruik maken van de gebieden

• een opgavenkaart, gebaseerd op de interviews en
een opgavenanalyse

Op de opgavenkaart komt de input voor de kaarten
samen met de ontwikkelde persona’s. Per opgave staat
benoemd voor welke persona’s deze relevant zĳn. Zo
ontstaat een toegepast beeld van de behoeften van
persona’s in relatie tot de fysieke leefomgeving. En het
dient als check of alle persona’s met deze opgaven
worden bediend.

KAARTEN

In het project werd gezocht naar een plek om
rust op buurtniveau in beeld te brengen. De
keuze viel op De Horsten, waar de afgelopen
jaren veel in werd geïnvesteerd. De
gemeente heeft nieuwe binnentuinen
aangelegd tussen de flats, terwĳl de
corporatie de flats heeft vernieuwd, de
entrees grondig heef aangepakt en
huiskamers voor de buurt heeft aanlegd. Voor
dit onderzoek riep dat de vraag op wat deze
inspanningen hebben betekend voor de
beleving van rust voor bewoners van De
Horsten.

Grenzend aan De Horsten ligt Het Waterwin-
gebied. Een wĳkoverstĳgende, groene plek
waar ecologie en rust een belangrĳke rol
spelen. Naast buurtniveau, staat in dit onder-
zoek de vraag centraal wat de betekenis is van
dit gebied voor de rustbeleving van be-
woners van De Horsten en bezoekers van Het
Waterwingebied.

Er werd gezocht naar een plek die nog in
ontwikkeling is, zodat geleerd kan worden
wat van belang is in ontwikkeltrajecten. De
keuze viel op de Soesterhof en de Wagen-
werkplaats. Deze plekken zĳn zo verweven
met de omliggende wĳk Soesterkwartier, dat
we tot dit wĳkniveau hebben uitgezoomd. De
analyse gaat daarom over de hele wĳk, maar
centraal staat de verbinding met de
ontwikkelingen op de Wagenwerkplaats.

We voerden meerdere gesprekken met
nieuwe bewoners van de Soesterhof. Interes-
sant daarin is hoe zĳ rust zoeken en beleven
op deze plek, nu en in de toekomst. En hoe zĳ
zelf invulling geven aan rust en reuring in hun
directe leefomgeving.
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Drie plekken van rust in deWagenwerkplaats
In het ontwikkelplan van de Wagenwerkplaats
staan drie “luwe/ stille” plekken ingepland. De
precieze invulling moet nog worden bedacht.
Vanuit de diversiteit aan behoeften van mensen
aan rust en wat we geleerd hebben kan het een
kans zĳn de plekken drie verschillende sferen te
geven zodat meerdere vormen van rust vinden
worden bediend en minder conflict ontstaat. De
personakaarten kunnen helpen bĳ het
beredeneren en verder ontwikkelen van de drie
verschillende sferen.

Nieuwe groene plek hart Soesterkwartier
Er wordt momenteel een plan gemaakt voor het creëren van een fijne plek bĳ de
kerk aan de Noorderwierweg – in het hart van het Soesterkwartier. Dit is een kans
om juist in een druk gedeelte van het Soesterkwartier een luwe plek te creëren. Er is
ook een koppelkans met de Groenvisie, waarin staat dat precies in dat gebied een
groene hotspot moet komen.

Van plein naar plein
Vanuit deze filosofie en het bovenstaande is het kansrĳk om een verbinding te gaan
leggen tussen het centrumplein van de Wagenwer kplaats en het nieuwe plein bĳ
de kerk aan de Noorderwierweg.

Looproutes de Eem en Soesterkwartier
Wellicht liggen er kansen om low-profile enkele looproutes tussen de groengordel
naar de Eem (via gebied Isselt) te verbeteren. Hier ligt een aanknopingspunt met de
City Deal Ruimte voor Lopen (en Weetingroutes).

Aanpak Noorderwierweg
Er is een apart project voor de Noorderwierweg. De behoeften om deze weg tot
een fijne boulevard te ontwikkelen met knusse gevels, kleine winkels en
laagdrempelige plekken voor een gezonde daghap kunnen wellicht worden
gekoppeld worden aan het project.

Verbinden speelplekken
Er liggen kansen om verbindingen tussen speelplekken (van speelplek tot
speelplek) en daardoor meer routes te creëren.

Groengordel als aaneengesloten verblĳfspark met wandelroute
Stichting opgericht met bewoners. Wellicht kunnen met hen de behoeften en
inzichten worden besproken: een aaneengesloten verblĳfspark met een
doorlopende route (zoals in Het Waterwingebied); met een plek om te verblĳven
zonder spelen of andere functies en waar kan ontschotten/onthekken.

Ontsluiting N221
Er wordt gewerkt aan een nieuwe ontsluitingsroute richting de N221 (Dierentuin).
Hier zĳn meekoppelkansen om ook lopen en fiets mee te nemen in deze route,
zodat de routes naar het buitengebied worden versterkt.

Illustratie door HUNC
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Parkeerplekken en achterkant flats De Horsten
De parkeerplekken worden dit jaar aangepakt. Er
liggen hier kansen om dit aan te pakken, ook
vanuit het idee van rustige plekken. De koppeling
is te maken met Het Waterwingebied en het
grasveld aan de Ibisstraat, waar recent in co-
creatie met bewoners twee ontwerpen voor zĳn
gemaakt.

Ontwikkeling plek vanuit rust en sport
Aan het Jan van Riebeeckpad liggen nu sportvelden. Hier volgt een ontwikkeling,
samen met de Alliantie. Er ligt nu een tĳdelĳke speelplek die in bruikleen is van de
buurt. Er is sprake van een permanente plek, zodra de nieuwbouw voltooid is. Op
deze plek past het idee van rust en reuring goed. Hier zou met de buurt een plek
ontwikkeld kunnen worden.

Versterken wandelroutes door de wĳk
De wandelroute langs het Valleikanaal en door Het Waterwingebied staat op de
nominatie om een officieuze beweegroute te worden door de wĳk. Langs de route
liggen een aantal plekken die verbeterd kunnen worden om de route ‘rond te
maken’. Gekoppeld aan deze routes is het idee van ‘Skills Gardens’, waarvoor
partĳen (zwembad, fysio) zich al hard maken. Skills Gardens zĳn plekken langs
beweegroutes waar mensen kunnen zitten, sporten, spelen, etc.

Groengordel Rustenburg
Deze groengordel heeft heel veel potentie, maar moet verder ontwikkeld worden.
Er is eigenlĳk geen toegankelĳk wandelpad en de verbinding tussen de zuidkant
van Het Waterwingebied en de groengordel moet gecreëerd worden. Ook aan de
andere kant van het spoor bĳ de Groengordel ligt potentie om routes te
ontwikkelen, zowel voor wandelen als voor fietsen.

Update Groenbeheerplan Het Waterwingebied
Het Groenbeheerplan moet een update krĳgen, bĳ voorkeur vanuit het idee dat er
meer mogelĳk is in Het Waterwingebied dan alleen rust. De actieve bewonersgroep
die de vorige versie van het plan mee heeft ontwikkeld, wil dat eigenlĳk niet. Hoe
vergroten we het ambassadeurschap voor Het Waterwingebied?

Groenverbinding Schothorst Park en Het Waterwingebied
Met de ontwikkeling van De Hoef ontstaat de kans om Het Waterwingebied te
verbinden aan Park Schothorst.

Verbinding tussen groen- en voedselplekken en Valleikanaal
De plekken waar voedsel en ecologie centraal staan bundelen zich in een
Groenraad. Met deze raad kan gekeken worden hoe deze plekken, zeker die in
Rustenburg zoals aan het Fürglerplein, kunnen worden verbonden aan het
Valleikanaal.

Kansen bĳ deWeg van de Vrĳheid
De autoweg is hier onlangs versmald. Er is nu veel ruimte om invulling te geven,
ook voor rustige plekken.

Meer speelplekken Liendert Zuid
In het zuidelĳk deel van Liendert is te weinig speelgelegenheid. Op beschikbare
plekken ligt echter waterberging (Wadi’s). Daardoor is het lastig om hier
speelplekken te maken. Bovendien zĳn er grotere plekken nodig dan alleen de
speelplekken voor jonge kinderen. Plekken als de natuurspeeltuin bĳvoorbeeld.

En nu verder?

Met dit document is de eerste fase van het onderzoek
afgerond. Er resten nog twee fases:

• In fase 2 gaan we in co-creatie aan de slag op een
plek in één van de gebieden. Dat leidt tot plannen,
insipratie en prototypes om de rustbeleving op de
plek beter te maken

• In fase 3 ontwikkelen we een training voor profes-
sionals om zelf de tools te gebruiken die uit dit on-
derzoek voortkomen.We doen dat op basis van alle
opbrengsten in fases 1 en 2.



DeÂStileÂstad

Colofon
Dit document is het resultaat van de eerste fase
van het project ‘De Stille Stad Amersfoort’. Het
onderzoek wordt gefinancierd door de Provincie
Utrecht (programma Gezonde Leefomgeving) en
de Gemeente Amersfoort (afdeling Milieu).

Bekijk hier het inspiratiebooklet De Stille Stad.

Meer weten over het onderzoek?

Martine Sluijs
Pip & Partners
info@pip-partners.nl / 06 2297 7107

Sander van der Ham
Thuismakers Collectief
sander@thuismakerscollectief.nl / 06 5468 7445

Corien Heezen
Gemeente Amersfoort
c.heezen@amersfoort.nl


